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Julkaisija   Tampereen Kotilinnasäätiö
Painos   88 300 kpl
Päätoimittaja   Atanas Aleksovski

Toimitus ja taitto   Hybridiviestintä Effet Oy
Paino   AlmaManu
Jakelu   Tampereen Ykkösjakelut Oy

Atanas Aleksovski
l Musiikin maisteri Atanas Aleksovski, 
49, muutti Suomeen vuonna 1992 Ju-
goslavian pakolaisena. Hän työskenteli 
entisessä kotimaassaan ammattimuu-
sikkona sinfoniaorkesterissa ja ooppe-
rassa. Suomessa hän teki uran koulu-
tusalalla (mm. Tredun toimialajohtaja-
na) ennen nykyistä tehtäväänsä.

Aleksovski (sd) on ollut pitkään 
mukana kunnallispolitiikassa ja toimii 
Tampereen kaupunginhallituksen vara-
puheenjohtajana. Hänellä on ollut 
myös lukuisia luottamustehtäviä. Koti-
linnasäätiö tuli tutuksi, kun hän toimi 
kuusi vuotta säätiön hallituksen vara-
puheenjohtajana. Toiminnanjohtajana 
Aleksovski aloitti huhtikuussa 2016.

Tampereen keskustassa asuva Ata-
nas Aleksovski on 2- ja 11-vuotiaiden 
lasten isä. Vapaa-ajallaan hän lenkkei-
lee Pyynikillä ja seuraa koripalloa.

Kotilinnasäätiö sai vuosi sitten 
uuden toiminnanjohtajan, 
Atanas Aleksovskin. Hän 
on muuttanut säätiön 
toimintakulttuuria entistä 
asukaslähtöisemmäksi. 

– Sosiaalinen vuorovaikutus 
on minun tapani toimia. Haluan 
kuunnella asukkaita ja kehittää 
säätiötä heidän kanssaan. 
Tärkeintä on saada asukkaiden 
ääni kuuluviin.

”Kotilinnasäätiötä kehitetään
  yhdessä asukkaiden kanssa”

Atanas Aleksovski on mieluiten siellä missä 
asukkaatkin ja kuuntelee tarkasti saamaansa 
palautetta.

Kotilinnasäätiö on 
asukkaita varten 
ja asukastoimin-
taan panostetaan 
tänä vuonna entistä 
enemmän. Tavoit-
teena on vähentää 
yksinäisyyttä ja lisätä 
asukkaiden yhtei-
söllisyyttä. Kuvassa 
ollaan lauluköörin 
lauleloissa.

Tervehdys Kotilinnasta!

A Suoraa ja 
rehellistä puhetta

Uusi toiminnanjohtaja on 
tullut asukkaille tutuksi, sillä 
hän osallistuu aktiivisesti 
asukaskokouksiin ja vapaa-
muotoisempiinkin tapahtu-
miin. Aleksovski aikoo kier-
tää kentällä jatkossakin. Hän 
haluaa olla helposti lähes-
tyttävä ja rohkaisee asukkai-
ta soittamaan kännykkään-
sä, jos tulee asiaa.

– Asukkaiden kanssa kes-
kusteleminen on minulle 
mieluisaa ja kaikki palaute 
erittäin tärkeää. Olen iloinen 
siitä, että meillä on asukkai-
den kanssa hyvä keskuste-
luyhteys ja voimme puhua 
suoraan ja rehellisesti, Alek-
sovski sanoo. 

– Siitä olen tarkka, että 
kaikki mitä lupaan myös to-
teutetaan. Autamme aina, 
kun vain pystymme, ja jos 
emme voi auttaa, niin sen-
kin sanon heti.

Toiminnanjohtaja 
käy kylässä

Aleksovski on jo ehtinyt teh-
dä mittavan asuntotarkas-
tuskierroksen eli käynyt 
henkilökohtaisesti katso-
massa onko Kotilinnan asuk-

kailla ja asunnoissa kaikki 
kunnossa. Kierrettävää riit-
tää, sillä asuntoja on noin 
1 700.

– Olen saanut kodeissa 
erittäin ystävällisen vas-
taanoton. Ihmiset ovat ty-
känneet jutella kasvotusten, 
kertoa näkemyksiään ja toi-
veitaan. Pidän asukkailta 
saamaani palautetta todella 
arvokkaana. Pystyn sen 
kautta kehittämään säätiön 
toimintaa asukkaiden näkö-
kulmasta.

Hyvä osoitus vahvasta 
luottamuksesta ja hyvästä 
vuorovaikutuksesta nähtiin, 
kun Pohjolan Kotilinnassa 
todettiin kosteusongelmia. 

– Halusin, että rakenta-
misessa tehdyt virheet kor-
jataan heti kunnolla, joten 
asukkaiden piti muuttaa 
korjaustöiden ajaksi muual-
le, Atanas Aleksovski kertoo. 

– Se oli vaikea tilanne, 
mutta saimme todella hy-
vää ymmärrystä asukkailta. 
Heille oli selvää, että virhe 
ei ole Kotilinnasäätiön te-
kemä emmekä me joudu sii-
tä maksamaan, mutta vika 
on korjattava. Olen erittäin 
 ylpeä asukkaidemme posi-
tiivisesta suhtautumisesta 
asiaan.•

tanas Aleksovskin 
ensimmäinen vuosi 
Kot i l innasäät iön 

toi minnanjohtajana alkaa 
olla takana. Tekemistä on 
riittänyt ja työpäivät ovat 
venyneet, mutta Aleksovski 
on viihtynyt tehtävässään.

– Teen tätä työtä sydä-
mellä. Haluan olla vaikutta-
massa siihen, että tampere-
laisille ikäihmisille on tarjol-
la kohtuuhintaisia, turvalli-
sia ja viihtyisiä vuokra-
asuntoja. 

– Käytän kaikki neuvot-
telutaitoni ja osaamiseni, 
että saamme tontteja hyvil-
tä paikoilta. Ikäihmiset ovat 
sen ansainneet. Mielestäni 
kaupungin kaikille uusille 
asuinalueille pitää kaavoit-
taa myös sosiaalista asumis-
ta, Aleksovski painottaa.

Tuloksia onkin jo synty-
nyt, parhaillaan esimerkiksi 
suunnitellaan Ranta-Tam-
pellan Kotilinnaa.

Omat huoltomiehet
asukkaiden apuna

Kotilinnasäätiö suunnittelee 
uudisrakentamista myös ny-
kyisten kiinteistöjensä naa-
puriin Sulkavuoressa, Pappi-
lanpuistossa ja Hervannassa. 
Lisäksi vanhoja kiinteistöjä 

korjataan ahkerasti.
– Asumisen esteettö-

myys on tärkein prioriteetti. 
Siksi teemme hissiremont-
teja ja isoja peruskorjauk-
sia, mutta paljon myös pie-
nempiä muutostöitä. Esi-
merkiksi painavat ovet voi-
daan muuttaa aukeamaan 
sähköisesti.

– Omat huoltomiehem-
me ovat veloituksetta asuk-
kaiden palveluksessa. Olem-
me lisänneet heidän resurs-
sejaan ja nyt tutun talkkarin 
voi soittaa vaihtamaan lam-
pun tai tekemään pieniä re-
monttitöitä, vaikkapa asen-
tamaan turvakaiteen kylpy-
huoneeseen. Hän myös avaa 
oven, jos asukkaan avain 
unohtuu kotiin. 

Palvelut paranevat

Palvelut vain paranevat lähi-
aikoina.

– Järjestelemme parhail-
laan Kotilinnan asukkaille 
omaa kotisiivouspalvelua. 
Jatkossa on tarkoitus kehit-
tää yhteistyötä myös kol-
mannen sektorin kanssa ja 
tuoda sitäkin kautta palve-
luita kotiin. Tavoitteena on, 
että meidän asukkaamme 
pystyisivät asumaan mah-
dollisimman pitkään kotona.

l Tekisikö mieli muuttaa uuteen kotiin? Sellaiseen, jossa on rauhallista, turvallista, viih-
tyisää ja kotoista? Meillä on tarjota useita erinomaisia vaihtoehtoja, joihin voit tutustua 
tämän lehden keskiaukeamalla.

Lupaamme pitää hyvää huolta niin kiinteistöistä kuin asukkaista. Kuuntelemme tar-
kalla korvalla asukkaidemme toiveita ja kehitämme toimintaamme saamamme 
 palautteen mukaan.

Tänä vuonna satsaamme entistäkin enemmän resursseja asukastoimintaan.  Se on 
erinomainen keino torjua yksinäisyyttä ja lisätä asukkaiden yhteisöllisyyttä. On tär keää, 
että ihmisillä on olemassa paikka, jossa olla ja toimia yhdessä muiden kanssa. Talojemme 
kerhohuoneilla onkin aktiivista toimintaa joka viikko. Mukaan on helppo tulla, mutta ke-
nenkään ei ole pakko osallistua. Kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Asukastoiminnan toinen funktio on vaikuttaminen. Kunkin talon asukkaat valitsevat kes-
kuudestaan asukastoimikunnan, joka on tärkeä linkki asukkaiden ja Kotilinnasäätiön vä-
lillä. Se välittää viestejä puolin ja toisin, tekee aloitteita ja ottaa kantaa.

Asukastoimikuntien puheenjohtajistosta valitaan asukasjäsenet Kotilinnasäätiön hal-
litukseen. On tärkeää, että asukkaiden ääni kuuluu myös hallituksessamme.

Kotilinnasäätiön ydintehtävä on tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tamperelaisille 
ikäihmisille. Panostamme monin tavoin turvalliseen asumiseen. Teemme parhaillaan van-
hoistakin kiinteistöistä esteettömiä muun muassa hissiremonteilla ja päivitämme luki-
tusjärjestelmiä entistä turvallisemmiksi. Omat huoltomiehemme ovat joka arkipäivä val-
miina auttamaan asukkaitamme. 

Vastuullista taloudenpitoa

Turvallisuutta asumiseen tuo myös tieto siitä, että asumiskustannukset pysyvät kohtuul-
lisina. Kotilinnasäätiön talous on niin hyvällä mallilla, ettei vuokria ole tarvinnut korot-
taa kahteen vuoteen lainkaan. Pyrimme siihen, ettei vuokrankorotuksia tarvitsisi tehdä 
myöskään ensi vuonna. 

En näe minkäänlaista tarvetta kerätä ylimääräisiä varoja säätiölle etenkään tässä 
 taloustilanteessa, sillä taantuma on kohdellut erityisen raskaasti eläkeläisiä. Samaan 
 aikaan kun käytössä olevat varat pienenevät, yhteiskunta korot-
taa maksuja. Esimerkiksi lääkekulut nousevat vuosi vuodelta. 
Asukkaillemme onkin erittäin tärkeää, että edes asumis-
kustannukset pysyvät vakaina ja maltillisina.

Tämän mahdollistaa vastuullinen taloudenpitomme. 
Olemme saaneet laskettua velkakantaamme huomatta-
vasti viime aikoina. Olen itse tarkka talousmies ja tarkas-
tan henkilökohtaisesti jokaisen kuitin. Haluan olla varma, 
että vuokrarahat käytetään vain ja ainoastaan asumiseen 
liittyviin kuluihin.

Kotilinnasäätiö ei kuitenkaan nuku, vaikka vuokrat 
pysyvät ennallaan. Päinvastoin. Rakennamme 
koko ajan uutta, korjaamme vanhaa ja kehi-
tämme toimintaamme. Näistä hankkeista 
löydät lisätietoa tästä lehdestä.

Loppukesällä juhlitaan!

Tänä vuonna Kotilinnasäätiö täyttää  
55 vuotta ja Suomi 100 vuotta. Päätim-
me yhdistää nämä synttärit ja juhlistaa 
niitä yhdessä kaikkien asukkaidemme 
kanssa. Suunnittelemme  parhaillaan 
koko Kotilinnan  yhteistä  tapahtumaa 
elo-syyskuulle ja toivon asukkailta 
ideoita juhlapäivän 
viettoon.

Atanas Aleksovski
toiminnanjohtaja
Tampereen Kotilinnasäätiö
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l Kotilinnasäätiö uusii tänä vuonna 
Kirjavaisen Kotilinnan hissit. Kaikki 
viisi hissiä muutetaan kulkemaan 
niin, että jokaiseen kerrokseen pääsee 
ulko-ovelta esteettömästi, eikä asuk-

kaiden tarvitse kiivetä yhtäkään por-
rasta.

Kirjavaisen hissiremontin jälkeen 
Kotilinnasäätiön kaikkiin hissillisiin 
kiinteistöihin on esteetön pääsy.•

1960-luvun puolivälissä val-
mistuneet Kotilinnan kerros-
talot kohoavat ryhdikkäinä 
Voionmaankadun varrella. 
Niitä ympäröivä avara puis-
tomainen piha on asukkaille 
tärkeä ja siellä vietetäänkin 
paljon aikaa. Grillikodalla on 
mukava jutustella naapurei-
den kanssa ja grillailla asu-
kastoimikunnan tarjoamia 
makkaroita.

Tulevaa kesää odotetaan 
Raholassa jo innolla, sillä 
nyt entistä useampi asukas 
pääsee mukaan pihaporuk-
kaan.

– Aikaisemmin hissi jäi 
ensimmäiseen asuinkerrok-
seen, mistä piti astella mon-
ta porrasta alas ulko-ovelle. 
Se ei mitenkään onnistunut 
rollaattorin kanssa. Mutta 
viime vuonna meillä tehtiin 

Hissi-
remontti 
helpotti 
kulkemista
Raholan kotilinnalaisilla on hymy herkässä. Kolmeen 
taloon asennettiin uudet hissit, jotka kuljettavat nyt 
ulko-ovelle asti. Enää ei tarvitse kulkea yhtäkään rap-
pusta päästäkseen nauttimaan kauniista pihapiiristä.

hissiremontti ja nyt hissi 
ajaa maantasalle asti, Paul 
Paukku kertoo tyytyväisenä.

– Huonosti liikkuvat 
asukkaat ovat olleet todella 
mielissään siitä, että he 
pääsevät omin avuin pihalle. 
Aikaisemmin olemme vie-
neet makkarat heille kotiin, 
mutta tänä vuonna he pää-
sevätkin grillaamaan mei-
dän muiden seuraan, Raimo 
Myllymaa iloitsee.

Myös kellarikerroksen 
saunaan ja pesutupaan kul-
jettiin ennen rappuja pitkin, 
mutta uudella hissillä sin-
nekin on esteetön pääsy.

Naapuriapu auttoi 
yli hissittömän ajan

Uusien hissien rakentami-
nen kolmeen taloon oli mel-
koinen voimainponnistus, 
mutta tärkeä lopputulos 
auttoi asukkaita jaksamaan 
hissittömän ajan.

– Kotilinnasäätiö kysyi 
meiltä haluammeko, että 
hissit tehdään yksi- vai kak-
sivuorotyönä. Valitsimme 
kaksivuorotyön, sillä silloin 
urakka tuli nopeammin val-
miiksi ja pääsimme parissa 
viikossa eroon betonipölystä 
ja metelistä, Raimo Mylly-
maa sanoo.

Muutamassa asunnossa 

jouduttiin tekemään hieman 
muutostöitä, jotta uusi hissi 
saatiin sopimaan kuiluun. 
Betonin rikkominen aiheutti 
tietysti melua, mutta se 
loppui aina ennen iltakym-
mentä ja yöt olivat rauhalli-
sia.

Talot olivat ilman hissiä 
noin kaksi viikkoa. Naapuri-
apu näytti silloin voimansa.

– Me muut toimme kau-
pasta tavaraa myös heille, 
jotka eivät itse päässeet kä-
velemään rappusia. Jotkut 
veivät roskapussejakin. 
Myös kotihoito ja sukulaiset 
auttoivat huonosti liikkuvia 
asukkaita.

”Onneksi tämä 
ei ole osaketalo”

Nyt Raholassa ajellaan tyy-
tyväisinä uusilla hisseillä.

– Saimme uudet hienot 
ulko-ovetkin, Paul Paukku 
mainitsee.

Seuraava iso korjaus on 
kattoremontti. Lisäksi asun-
tojen lukot ja avaimet uusi-
taan.

– Täällä on tehty myös 
pienempiä korjauksia pitkin 
talvea, esimerkiksi heikko-
kuntoisia jääpakastinkaap-
peja on vaihdettu uusiin. 
Uusi johtaja on kiertänyt 
asunnoissa katsomassa kor-

jaustarpeita ja pistänyt tuu-
lemaan, Raimo Myllymaa 
toteaa tyytyväisenä ja jat-
kaa:

– Jos nämä samat re-
montit tehtäisiin osaketa-
lossa, niin osakkaan mak-
settavaksi tulisi melkoisia 
summia. Meillä sen sijaan 
kaikki työt sisältyvät vuok-
raan, jota ei ole nostettu. 
Huoltomieskin tulee aina 
apuun, kun hänelle vain 
soittaa ja piha pidetään oi-
kein siistinä. Kyllä meidän 
Kotilinnan asukkaiden kel-
paa!•

lKotilinnasäätiön koko 
henkilökunta osallistui hel-
mikuussa Tullinkulman Työ-
terveyden järjestämään en-
siapukoulutukseen. Päivän 
aikana harjoiteltiin muun 
muassa painelu-puhallusel-
vytystä, defibrillaattori-lait-
teen käyttämistä sekä mo-
nia muita tärkeitä taitoja.

Kotilinnalaiset olivat 
tyytyväisiä koulutuksen an-
tiin ja kannustavat muitakin 
päivittämään ensiaputai-
tonsa. Esimerkiksi Punainen 
Risti järjestää kaikille avoi-
mia ensiapukursseja.

Elvytyksen onnistumisen 
ratkaisee ennen kaikkea ai-
ka, joka kuluu sydämen py-
sähtymisestä elvytyksen 
aloittamiseen. Kuka tahansa 
voi osua ensimmäisenä pai-
kalle ja silloin tarvitaan el-
vytystaitoja ja rohkeutta 
auttaa. Nopeasti aloitettu 
elvytys kaksin- tai jopa kol-

minkertaistaa autettavan 
selviytymisen mahdollisuuk-
sia.

Älypuhelimeen kannat-
taa ladata Punaisen Ristin 
ilmainen mobiilisovellus. 
Sen avulla ensiapuohjeet 
kulkevat aina mukana eikä 
niiden käyttöön tarvita 
verkkoyhteyttä.•

Aikuisen 
painelu-puhalluselvytys
1. Jos henkilö menettää tajuntansa, selvitä, 
 onko hän herätettävissä: puhuttele ja ravistele.
2. Jos henkilö ei herää, soita 112.
 • Aseta puhelin kaiutintoiminnolle ja 
 jatka auttamista.
3. Aseta autettava selälleen ja selvitä 
 hengittääkö hän normaalisti.
 • Avaa hengitystie päätä ojentamalla, 
 leuankärjestä kohottamalla.
 • Tunnustele poskellasi ilmavirtaa, 
 katso rintakehän liikettä.

4. Autettava ei hengitä normaalisti: 
 aloita paineluelvytys, paina 30 kertaa.
 • Aseta kämmentyvi keskelle autettavan 
 rintalastaa, toinen käsi alemman päälle.
 • Paina rintalastaa kohtisuoraan 
 alaspäin 30 kertaa.
5. Jatka puhaltamalla 2 kertaa.
 • Avaa hengitystie, sulje autettavan sieraimet, 
 peitä suullasi autettavan suu ja puhalla 
 rauhallisesti 2 kertaa, rintakehä nousee (liikkuu).
 • Jatka rytmillä 30:2, kunnes ensihoitopalvelu 
 ottaa vastuun tai autettava virkoaa.

Jos paikalla on toinen auttaja (B), 
hän noutaa defibrillaattorin.

6. Defibrillaattori-laite saadaan paikalle.
 • Auttaja A jatkaa painelu-puhalluselvytystä.
 • Auttaja B kytkee laitteen päälle ja 
 noudattaa sen ohjeita.
 • B kiinnittää liimaelektrodit autettavan 
 paljaalle rintakehälle.
 • Laite analysoi sydämen rytmin ja ilmoittaa, 
 jos rytmi on defibrilloitavissa ja 
 kehottaa ”irti autettavasta”.
 • B toistaa ohjeen ja painaa defibrillointi-
 painiketta. Tämän jälkeen jatketaan elvytystä, 
 kunnes ensihoitopalvelu on paikalla 
 tai autettava virkoaa.

Lähde: Punainen Risti

Seuraava 
hissiremontti 
Kirjavaisella

otilinnan asukkailla 
on monenlaista yh-
teistä toimintaa. Esi-

merkiksi laulukööri kiertää 
kiinteistöillä laulattamassa 
yhteislauluja, kesällä kil-
paillaan talojen välisestä 
mölkkymestaruudesta ja 
toisinaan retkeillään poru-
kalla risteilyille ja teatterei-

hin. Mukaan on helppo läh-
teä, sillä bussit tulevat ha-
kemaan matkalaiset kotio-
velta.

Parhaillaan suunnitel-
laan Kotilinnan tansseja se-
kä säätiön 55-vuotisjuhlia.

– Pyrimme huomioi-
maan asukkaitamme monin 
tavoin ja lisäämään yhteistä 

aktiviteettia entisestään, 
asukasisännöitsijä Päivi 
Kovanen kertoo.

Jumppaa, 
kahvittelua,
käsitöitä, grillijuhlia…

Lähes jokaisessa Kotilinnan 
kiinteistössä on oma asu-

kastoimikunta.
– Se on moottori, joka 

pistää väen liikkeelle, Kova-
nen luonnehtii.

– Asukkaille tuo turval-
lisuuden tunnetta ja yhtei-
söllisyyttä, kun touhutaan 
kaikenlaista mukavaa yh-
dessä. Taloilla on muun mu-
assa käsityö- ja pelikerhoja 

sekä sauvakävely- ja jump-
paporukoita.

Kotilinnasäätiö myöntää 
toimikunnalle vuosittain 
määrärahan, joka tulee 
käyttää niin, että siitä hyö-
tyvät kaikki asukkaat. Toi-
mikunnat ovat järjestäneet 
esimerkiksi jouluruokailun, 
kahvitarjoiluja, grillijuhlia ja 

retkiä sekä ostaneet piha-
pelejä.

Kotilinnasäätiöltä on 
myös mahdollista anoa lisä-
rahaa, mikäli toimikunnalla 
on hyvä ehdotus asukkaiden 
virkistystoiminnaksi.•

Kotilinnassa ei tarvitse olla yksin, 
aina löytyy mukavaa seuraa.

Vireä asukastoiminta 
on Kotilinnan valtti
K

Juha Usala säestää laulukööriä Muotialan Kotilinnassa.

Jonkun henki 
voi olla sinun 
käsissäsi

Kuva on otettu ulko-ovelta, josta piti aiemmin kiivetä Paul Paukun (vas.) vieressä olevat 
portaat päästäkseen hissiin. Nyt uusi, Raimo Myllymaan takana näkyvä hissi hakee asukkaat 
maantasolta asti.

Raimo Myllymaa 
kellarin jyrkissä 
portaissa, joita 
ei enää tarvitse 
käyttää. Uusi hissi 
vie kellarikerrok-
seenkin.

Kotilinnan 
huoltomiehet 
harjoittelevat 
defibrillaattorin 
käyttöä.



Vm. 2016 Esteetön Kuntosali Palvelukeskus

Hyvinhoidettuja koteja 
kaupungin eri puolilla 

Voionmaankatu 44, 33300 Tampere

Puisto ja parveke. Rauhallisen Raholan 6-kerroksisissa 
hissitaloissa on ulkoilureitit lähellä ja hyvät kulku -
yhtey det. 

Peurankallionkatu 9, 33230 Tampere

Pyynikin tuntumassa. Voit käydä helposti läheisessä 
Peurankallio-keskuksessa tai kävellen keskustassa. 
Jokaisessa asunnossa on oma lasitettu parveke.

Väinölänkatu 19, 33500 Tampere

Keskeinen paikka. Nämä kaksi 4-kerroksista taloa ovat 
vain pallonheiton päässä Tammelan stadionilta. Asun-
noissa on oma sauna ja lasitettu parveke.

Kuoppamäentie 24 ja Aksintie 14 ja Kärrymiehentie 4, 
33800 Tampere

Vieressä senioripuisto. Ulkoilmasta voi nauttia omalla 
lasitetulla parvekkeella ja lähistön lukuisissa idyllisissä 
puistoissa. Samassa rakennuksessa toimii Nekalan 
palvelukeskus.

Raholan Kotilinna, Rahola  

Punakylän Kotilinna, Amuri  

Väinölän Kotilinna, Tammela 

Nekalan Kotilinna, Nekala  

Asunnot 113 kpl 33 – 67,5 m2

Asunnot 43 kpl 39,5 – 56,5 m2

Asunnot 40 kpl 39 – 61 m2

Asunnot 106 kpl 33,5 –51,5 m2

Vm. 1965, perusk. 2000 Esteetön Kuntosali

Vm. 1994 Esteetön Kuntosali

Vm. 2004 Esteetön Kuntosali

Vm. 2009 ja 2011 Esteetön Palvelukeskus

Karvolankatu 2, 33720 Tampere

Rivikoteja luonnossa. Lähellä Pispanlinnan talon hyviä 
palveluita ja Pyhäjärveä. Kodikkaassa talossa toimii 
myös lasten ryhmäpäiväkoti.

Salhojankatu 27, 33500 Tampere

Keskusta-asumista. Suositun Sorsapuiston kauneus ja 
Tampere-talon kulttuuritarjonta ovat ihan lähellä. Talon 
joka kerroksessa on yhteinen suuri parveke.

Sulkavuorenkatu 2, 33820 Tampere

Ulkoilemaan ovelta. Koivistonkylän kaunis luonto ja 
kävelyreitit innostavat reippailuun. Peruskorjauksessa 
kaikki asunnot saavat oman lasitetun parvekkeen ja 
talosta tulee esteetön. Vieressä on Taatalan palvelu-
keskus. 

Pispan Tupahaka, Ranta-Kaarila  

Tammelankodit, Tammela  

Sulkavuoren Kotilinna, 
Koivistonkylä    

Asunnot 18 kpl 31 – 63 m2

Asunnot 60 kpl 28,5 – 53 m2

Asunnot 87 kpl 26,5 – 53,5 m2

Vm. 1983 Esteetön

Vm. 2007 Esteetön Kuntosali

Vm. 1972, perusk. 1996 Esteetön Kuntosali

Simolankatu 4, 33270 Tampere

Vieressä päilyy Pyhäjärvi ja talon edestä löytyy bussi-
pysäkki. Uudistuneessa talossa on palvelu- ja päivä-
keskus sekä Tampereen Voimian ravintola.

Vellamonkatu 15-17, 33500 Tampere

Torin lähellä. Legendaarisen kaupunginosan kaupat ja 
muut palvelut löytyvät kulman takaa. Osassa asunnois-
ta on sauna ja lasitettu parveke.

Pohjolankatu 25, 33500 Tampere

Torin naapurissa. Yhteensä lähes sata kotia uudessa 
6-kerroksisessa hissitalossa ja juuri saneeratussa 
4-kerroksisessa hissitalossa. Samoissa tiloissa toimii 
Pohjolan palvelukeskus, jossa on Tampereen Voimian 
ravintola.

Pispanlinna, Ranta-Kaarila  

Vellamonkodit, Tammela 

Pohjolan Kotilinna, Tammela  

Asunnot 90 kpl 27 – 45 m2

Asunnot 79 kpl 32 – 75,5 m2

Asunnot 96 kpl 30,5 – 67,5 m2

Vm. 1981, pk. 2015-16 Esteetön Kuntosali Palvelukeskus

Vm. 1990, laajennus 2004 Esteetön

Peruskorjaus 2017–2018

Vm. 2002 Esteetön Palvelukeskus

Loutunkatu 1, 33560 Tampere

Vehreä alue. Ruotulan pientaloalueen rauhasta voi 
nauttia omalla parvekkeella tai terassilla. Jokaisessa 
asunnossa on myös oma sauna. Bussiyhteydet eri puo-
lille Tamperetta ovat erinomaiset.

Kourutaltankatu 3, 33560 Tampere

Niihaman vieressä, lähellä Alasjärven uimarantaa. 
Aivan taloyhtiön edessä on bussipysäkki, josta pääsee 
sujuvasti TAYSiin ja keskustaan. Osa asunnoista on 
esteettömiä, osaan on muutama rappunen. Pihapiirissä 
toimii Pappilanpuiston palvelukeskus. Asunnoista 29 
kpl ovat tuetun asumisen Jussi-koteja.

Loutun Kotilinna, Huikas   

Kirjavaisen Kotilinna, Pappila

Asunnot 40 kpl 38,5 – 52 m2

Asunnot 162 kpl 24,5 – 55 m2

Vm. 1975, perusk. 1997 Ei hissiä Kuntosali

Vm. 1971, perusk. 2003 Hissi

Vipusenkatu 5, Kyrölänkatu 14, 33530 Tampere

Hakametsä kutsuu. Pienkerrostalon asunnoissa on 
sauna ja parveke. Sopii reippailevalle, sillä talossa ei ole 
hissiä, mutta pieni kuntosali löytyy. Pääset mukavasti 
kävellen jääkiekkopeliin. 

Laidunkatu 5, 33560 Tampere

Mukavaa arkea. Iso kerhohuone, yhteiset saunatilat ja 
pyykkitupa sekä viihtyisä oleskelugrillikatos tuovat ar-
keen monenlaista ajanvietettä. Ensimmäisen kerroksen 
asunnot ja yhteiset tilat ovat esteettömiä.

Ullakonvainio 5, 34240 Kämmenniemi

Kiireetön maalaistunnelma. Rivitalo sijaitsee lähellä 
uimarantaa, luontoa ja Kämmenniemen palveluita. 
Talossa on sauna, pyykkitupa ja kerhohuone. 

Uudenkylän Kotilinna 2, Uusikylä  

Takahuhdin Kotilinna, Takahuhti

Asunnot 24 kpl 42 – 52 m2

Asunnot 87 kpl 26,5 – 53,5 m2

Asunnot 41 kpl 26,5 – 40,5 m2

Vm. 2000 Ei hissiä Kuntosali

Vm. 1975, perusk. 2007 Ei hissiä Kuntosali

Vm. 1976 Esteetön

Vipusenkatu 5, 33530 Tampere

Lähellä palveluita. Uuteen Prisma-keskukseen on vain 
kävelymatka. Uudenkylän asunnoissa on saunat ja 
parvekkeet.

Kourutaltankatu 2, 33560 Tampere
Idyllinen Pappila. Kävelymatkan päässä Alasjärven 
uimarannasta ja ulkoilumaastoista. Vuonna 2012 val-
mistuneissa asunnoissa on omat lasitetut parvekkeet. 
Talossa toimii myös Pappilanpuiston palvelukeskus ja 
Tampereen Voimian ravintola. 

Orivedenkatu 28, 33720 Tampere

Palveluita ja luontoa. Talon alakerrassa toimii kaupun-
gin lähitori, ruokakauppa ja ravintola. Uimahalli on 
aivan nurkan takana. Suolijärven luontopolullekaan ei 
ole pitkä matka. 

Uudenkylän Kotilinna 1, Uusikylä  

Pappilanpuiston Kotilinna, Pappila 

Keinupuiston Kotilinna, Hervanta

Asunnot 70 kpl 31 – 61 m2

Asunnot 72 kpl 32,5 – 54 m2

Asunnot 50 kpl 34 – 61,5 m2

Vm. 2000 Esteetön

Ali-Huikkaantie 15, 33560 Tampere 

Pientaloalueen sydämessä. Asunnoissa on terassipiha 
tai lasitettu parveke. Ruotulan pitkät valaistut kävely-
reitit lähtevät lähes kotiovelta.

Huikkaan Kotilinna 2, Huikas

Asunnot 48 kpl 47,5 – 53,5 m2

Vm. 1972, perusk. 2010 Esteetön Kuntosali

Ali-Huikkaantie 21, 33560 Tampere 

Nopeasti keskustaan. Heti talon edessä on bussipysäk-
ki, josta pääset kätevästi onnikan kyytiin. Jokaisessa 
asunnossa on terassipiha tai lasitettu parveke.

Huikkaan Kotilinna 1, Huikas

Asunnot 79 kpl 33,5 – 52,5 m2

Muotialantie 23 ja 38, 33800 Tampere

Tilaa viihtyä. Muotiala on rauhallinen ja turvallinen 
asumisympäristö. Toisen talon pihalla on oma grilli-
katos ja toisessa kuntosali sekä neljä inva-asuntoa. 

Muotialan Kotilinna, Muotiala  

Asunnot 130 kpl 23,5 – 51 m2

Vm. 1966 ja -72, pk. 2001 ja -02 Ei hissiä Kuntosali Vm. 1970, perusk. 2014 Esteetön Kuntosali

Vm. 2012 Esteetön Kuntosali Palvelukeskus

Kämmenniemen Kotilinna, 
Kämmenniemi
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ampereella ei 
tainnut vielä ol-
la muita tyttöjä 

orkestereissa laulamassa, 
kun aloitin 1940–50-luku-
jen vaihteessa. Mutta ei mi-
nua pelottanut olla pään-
avaaja, sillä en ole koskaan 
ollut arka, vaan aina hyvin 
rohkea, Margit kertoo hy-
myillen.

Ura urkeni, kun hän lähti 
ystävänsä kanssa lättäha-
tulla Mäntän Klubille vas-
taanottamaan uutta vuotta 
1949.

– Siellä oli tapana men-
nä keskiyöllä Serlachiuksen 
patsaalle, jossa oli ilotulitus 
ja torvisoittoa. Takaisin Klu-
bille kävellessämme tans-
siorkesterin rumpali vihelsi 

sen ajan muoti-iskelmää ”I 
Love You for Sentimental 
Reasons”. Minä rupesin lau-
lamaan mukana ja orkeste-
rin pojat hämmästelivät: 
”Likkahan osaa laulaa!”.

– Orkesterin johtaja 
pyysi minut harjoittelemaan 
heidän keikoilleen. Pääsin 
ilmaiseksi tansseihin, kun 
lauloin muutaman kappa-

l Margit Valenko löytyy haas-
tattelupäivänä kuntopyörän 
selästä Pispan palvelukeskuk-
sen kuntosalilta. Pispan fysio-
terapeutti on neuvonut miten 
laitteita käytetään ja ne saavat 
reipasta kyytiä kaksi kertaa vii-
kossa. Talossa olisi tarjolla 
myös monenlaista jumppaa, 
mutta saliharjoittelu ja portai-
den kävely ovat Margitille 
mieluisimmat tavat pitää kun-
toa yllä.

Hän muutti Pispan Palvelu-
keskuksen yhteydessä sijaitse-
vaan Kotilinnasäätiön Pispan-
linnaan viime syksynä. Siellä 
asuminen on mukavan huole-
tonta, kun monipuoliset palve-
lut löytyvät saman katon alta. 
Yleensä Margit kokkailee ruuat 
itse, mutta silloin tällöin on ki-
va hakea ravintolasta valmis 
ateria tai pistäytyä kahvilla.

– Ajattelin muuttaessani, 
että nyt se elämä alkaa. Ja se 
tosiaan alkoi! Kotiuduin tänne 
välittömästi. Tämä on niin ko-
toinen ja lämminhenkinen 
paikka, että suorastaan nautin 
täällä asumisesta, Margit ke-
huu. 

Hän istahtaa joka päivä 
palvelukeskuksen ravintolasa-
liin ”juttelemaan kaikki maail-
man asiat” ystävänsä Lempin 
kanssa. Talossa asuu muitakin 
vanhoja tuttuja ja uusiakin on 
löytynyt. Esimerkiksi seinänaa-
purinaan asuvasta rouvasta 
Margit sai kivan saunakaverin.

– Täällä ei koskaan joudu 
olemaan yksin, jos ei halua. Ei 
tarvitse kuin tulla tänne palve-
lukeskuksen puolelle tarinoi-
maan, täällä on aina joku ih-
minen. Ja ilmaista toimintaa 
on vaikka kuinka paljon.•

jantai kello 10.30 Pispan 
palvelukeskuksesta kantau-
tuu ikivihreitä iskelmiä, toi-
sinaan myös englantilaista 
jazzlaulua. Uralin pihlajaa 
saattaa seurata italiankieli-
nen Ciao Ciao Bambina ja 
tarvittaessa Margit voisi 
laulaa ruotsiksi ja saksaksi-
kin. Välillä yleisö yhtyy lau-
luun mukaan.

– Minulla on muistissa 
kaikki kappaleet, joita olen 
vuosien varrella laulanut. 
Kyselen aina Kallulta, olisiko 
hänellä nuotteja mieleeni 
juolahtavaan lauluun ja jos 
on, niin sitten sen esitäm-
me.

– Hiljattain esiinnyimme 
Pirkanmaan Hoitokodissa ja 
ihmiset kiittelivät, että olipa 
ihanaa kuulla nuoruuden 
lauluja. Täällä Pispassakin 
tuntuu hyvältä nähdä kuin-
ka mielellään meitä kuun-
nellaan.

”Lauloin jo
pinnasängystä” 

Yleisön hyvä mieli onkin 
Margitille paras kiitos. Kor-
vausta hän ei esiintymisis-
tään ota.

– Tuntuu paremmalta 
niin, talkootyö on minulle 
elämäntapa vanhalta ajalta. 

Rakkaus musiikkiin on 
tullut verenperintönä, sillä 
Margit syntyi Viipurin Sor-
valissa musikaaliseen Pasa-
sen perheeseen. Äiti ja isä 
lauloivat aina iskelmiä ja ty-
tär oppi nopeasti ne kaikki.

– Äiti kertoi, että katse-
lin pinnasängyn raosta ja 
lauloin, vaikken osannut 
vielä oikein puhuakaan. 
Vanhemmillani ja myös si-
sarellani oli hyvä lauluääni. 
Hänen kanssaan lauloin 
kaksiäänisesti kaikissa kou-
lun juhlissa, kun olimme 
evakossa Länsi-Teiskon Kul-
jussa. Olin silloin yhdeksän-
vuotias. Toisen kerran läh-

dimme Viipurista, kun olin 
13-vuotias. Muutimme sil-
loin Pispalaan, jossa asuin 
40 vuotta.

”Viipurista jäi 
kauniit muistot”

Viipuriin Margit palasi vain 
kerran, vuonna 1979, kun 
kävi poikansa kanssa Le-
ningradissa.

– Se oli surullista, kau-
punki oli päässyt niin huo-
noon kuntoon. Mutta lap-
suuteni Viipurista minulle 
jäi kauniit muistot. Se oli 
kaupunki, jossa olisin halun-
nut asua.•

Kotilinnan asukas Margit Valenko, 86, on laulu-
ammattilainen, joka kiersi 35 vuotta tanssilavoja eri 
yhtyeiden solistina tyttönimellään Margit Pasanen. 
Hän esiintyy edelleenkin omaksi ja muiden iloksi.

”Muistan yhä kaikki 
laulamani laulut”

Margit Valenko on vanhoja pispalalaisia, joten muutto Pispanlinnaan tuntui kuin olisi 
kotiin palannut. Täällä Margit laittaa karjalanpaistia, hoitaa itse siivouksen, pelaa 
pasianssia, katselee televisiota ja kuuntelee äänikirjoja. Ja jos hän tahtoo muiden 
seuraa, niin sitä löytyy heti seuraavasta kerroksesta palvelukeskuksen puolelta.

leen. Vuonna 1950 minut 
pestattiin Cubanera-yhtyee-
seen ja siitä se sitten lähti.

”Halusin laulaa, 
en olla tähti”

Esiintymistaidot karttuivat 
myös työväenteatterin Eino 
Salmelaisen koulussa, jossa 
Margit opiskeli vuosina 
1949–52 iltanäyttelijäksi.

– Totesin siellä, että ei 
minusta näyttelijää tule-
kaan, vaan lähden mieluum-
min laulamaan.

Margit kiersi tanssilavo-
ja orkestereiden solistina ja 
oli jonkin aikaa myös muka-

na Esa Pakarisen viihdekier-
tueella.

– Pakarisen Esa oli mu-
kava ja erittäin fiksu mies. 
Hän muuttui herrasmieheksi 
välittömästi, kun laittoi 
hampaat suuhunsa.

Sen sijaan Toivo Kärjes-
tä nuori laulajatar sai epä-
kohteliaan vaikutelman.

– Olin 1950-luvun puo-
livälissä Eero Vären val-
mennuksessa ja minusta piti 
kovasti tulla levylaulaja. 
Lauloin siihen aikaan Acre 
Karin yhtyeessä ja pojat oli-
sivat tahtoneet minun le-
vyttävän. Olisihan orkesterin 
hintaa saatu nousemaan, 

jos sillä olisi ollut nimekäs 
laulaja. Päätin kuitenkin, et-
tä olkoon, koska en oikein 
tykännyt Kärjestä ja halusin 
vain laulaa, en olla tähti.

”Ihanaa kuulla 
nuoruuden lauluja”

Ja kyllä Margit onkin laula-
nut! Vasta 1980-luvulla äi-
tinsä omaishoitajaksi ryh-
dyttyään hän jätti laulukei-
kat ja työ muuttui rakkaaksi 
harrastukseksi. Musiikki on 
edelleen tärkeä osa elämää.

Margit Valenko on jo 
vuosia esiintynyt Kallu Jär-
visen säestyksellä. Joka per-

Margit Valenkon ura ammattilaulajana alkoi liki 70 vuotta sitten

-T

”Pispassa on 
ihanan kotoisaa”

Pispan palvelukeskuksessa on komea, 
moderni kuntosali, joka on maksutta 
niin talon asukkaiden kuin lähiseudunkin 
ikäihmisten käytettävissä.

Pispassa ei pääse tulemaan yksinäistä, tuttuja riittää ja kaikkien 
kanssa vähintäänkin moikataan tavatessa. Nyt käytävällä tuli 
vastaan Pispanlinnan asukastoimikunnan puheenjohtaja Matti 
Pekkola, joka vaihtaa kuulumiset Margitin kanssa.

Kotilinnassa 
asuu tyytyväisiä 
asukkaita
l Loppuvuodesta 2016 tehty asukastyytyväi-
syyskysely antoi hyvät pisteet Kotilinnasäätiön 
toiminnalle. Asukkaat arvioivat nimettömästi 
toimiston henkilökunnan, huollon ja siivouksen 
toimintaa asteikolla 1–5.

Kyselyyn vastanneet asukkaat ovat tyytyväi-
siä Kotilinnan henkilökunnalta saamaansa pal-
veluun (4,33). Heidän mielestään asuintalon pi-
hapiiristä huolehditaan hyvin (4,37), yleiset tilat 
on hyvin siivottu (4,52) ja huoltomies reagoi no-
peasti palvelupyyntöihin (4,24).

Hiukan alle nelosen jäivät vain pihojen talvi-
kunnossapito sekä istutusten hoito. Talvikun-
nossapitoon on kyselyn jälkeen kiinnitetty eri-
tyistä huomiota ja kesän tullen pihakasvillisuu-
den ylläpitotöihin lisätään henkilökuntaa.

Kotilinnasäätiön toimintaa kehitetään koko 
ajan ja tavoitteena on palvella asukkaita mah-
dollisimman hyvin. Esimerkiksi henkilökunnan 
tavoitettavuus paranee lähiaikoina, kun käyt-
töön otetaan toinenkin keskuspuhelin. Henkilö-
kunta on saanut myös asiakaspalvelukoulutus-
ta.•

Sulkavuoren 
Kotilinna
peruskorjataan 
l Koivistonkylässä sijaitseva Sulkavuoren Koti-
linna peruskorjataan läpikotaisin. Kaikkiin kol-
meen kolmikerroksiseen asuintaloon tehdään 
uuden veroisia ja esteettömiä asuntoja, joihin 
tulee isot kylpyhuoneet. Myös yleiset tilat uu-
distetaan ja taloihin asennetaan nykyisiä isom-
mat hissit, joiden ovet aukeavat automaatti-
sesti.

Noin viisi miljoonaa euroa maksava perus-
korjaus alkaa näillä näkymin alkukesällä 2017 ja 
valmistuu 2019. Iso remontti tehdään talo ker-
rallaan.•

Hervantaan
50 uutta asuntoa
l Hervannan Orivedenkadulla sijaitseva Keinu-
puiston Kotilinna laajenee, samoin kuin koko 
Keinupuistokeskus. Tällä hetkellä Kotilinnasääti-
öllä on Keinupuistossa 50 vuokra-asuntoa ja 
laajennusosaan on tarkoitus rakentaa saman 
verran uusia Kotilinnan asuntoja. 

Lisäksi Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry 
rakennuttaa ryhmäkotimuotoisen tehostetun 
palveluasumisen tilat 96 asukkaalle. Kiinteis-
töön tulee myös yksittäisiä, vanhuksille tarkoi-
tettuja vuokra-asuntoja. Laajennus on suunnit-
teluvaiheessa.

Keinupuistokeskus palvelee Hervannan ja 
Hallilan asukkaita. Keskuksesta löytyvät ravinto-
lapalvelut, päiväkeskus sekä Keinupuiston lähi-
tori, joiden toiminnasta vastaa Pirkanmaan Se-
nioripalvelut Oy.

Uusia asuntoja tarvitaan, sillä ikäihmisten 
määrä kasvaa Hervanta-Hallilan alueella Tam-
pereen muita alueita voimakkaammin. Kaupunki 
arvioi, että 85 vuoden iän ylittäneiden asukkai-
den määrä kasvaa yli 90 prosenttia vuoteen 
2030 mennessä.•

Margit keikkaili 
useiden orkesterien 

solistina. Tässä hän on 
Hällähumpan kanssa 

Tampereen markkinoilla.
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Yhteystiedot

appilanpuiston Koti-
linna valmistui viisi 
vuotta sitten ja oli he-

ti hyvin haluttu asuinpaikka. 
Asuntohakemuksia tuli val-
tava pino, mutta Viitasen 
pariskunnalla kävi tuuri ja 
he pääsivät muuttamaan 
upouuteen kotiin. Se oli iso 
onnenpotku.

– Olin silloin vielä työ-
elämässä autokuskina, mut-
ta en pystynyt nukkumaan 
öisin, koska meillä oli niin 
rauhatonta elämää viettäviä 
naapureita. Kotilinnasää-
tiöstä en tiennyt mitään, 
mutta päätimme viedä ha-

kemuksen heti, kun näimme 
mainoksen Pappilanpuis-
toon rakennettavista talois-
ta, Unto Viitanen kertoo.

– Olemme viihtyneet 
täällä erinomaisesti! Seinän 
takaa ei ole kuulunut min-
käänlaisia häiriöitä ja asun-
to on oikein mukava. Ala-
kerrassa on palvelukeskus, 
jossa käyn usein syömässä. 
Käytän siellä myös kirjaston 
ja jalkahoitajan palveluita, 
kuntosalillakin on tullut 
poikettua.

Myös hieroja ja kampaa-
ja löytyvät omasta kotita-
losta.

Ravintolapalvelu 
helpottaa arkea

Viereisessä rapussa asuvat 
Pirkko ja Raimo Mäkinen 
muuttivat Pappilanpuistoon 
sen jälkeen, kun Pirkko sai-
rastui ja Raimosta tuli hä-
nen omaishoitajansa. Kotiin 
olisi jouduttu tekemään kal-
lis remontti, jotta kylpyhuo-
neesta olisi saatu esteetön. 
Mäkiset laskivat, että tulisi 
edullisemmaksi muuttaa 
kuin remontoida. Myös ra-
vintolapalvelut houkutteli-
vat.

– En osaa laittaa ruokaa, 

Omassa kotitalossa syödään ravintolassa ja pyörähdellään tansseissa

Huoletonta asumista 
Pappilanpuistossa

joten syön palvelukeskuksen 
ravintolassa joka päivä pait-
si sunnuntaisin, kun se on 
suljettu. Eilen siellä oli erit-
täin hyvä pihvi, Mäkinen 
kehaisee.

Kotipalvelu käy autta-
massa vaimon hoitamisessa 
ja nyt Mummon Kammarin 
vapaaehtoistyöntekijä lu-
pautui kerran viikossa ulkoi-
luseuraksi. Se on hyvä uuti-
nen.

– Tämmöisen kasikol-
mosen voimat ehtyvät ihan 
väkisin, kun lykkää pyörä-
tuolia lumessa. Nyt siihen 
on onneksi tulossa apua.

Haitari soi 
ja juttua riittää

Pappilanpuiston asukkaat 
näkevät palvelukeskuksen 
päivän ruokalistan ja ohjel-
matarjonnan oman kotirap-
punsa sähköiseltä ilmoitus-
taululta.

– Esimerkiksi torstaisin 
teemme aina tunnin lenkin 
ja elävän musiikin tahditta-
mat tanssit järjestetään 
tiistaisin. Minä en kyllä 
tanssi, mutta kuuntelen su-
juvasti, Unto Viitanen hy-
myilee.

Hän kuuluu Pirjo-vai-
monsa kanssa Pappilanpuis-

ton Kotilinnan asukastoimi-
kuntaan, joka tarjoilee joka 
sunnuntai asukkaille kahvit 
talon kerhohuoneella. Ke-
sällä kahvit nautiskellaan 
viihtyisässä pihassa, jossa 
on usein seurana lähellä si-
jaitsevien Kirjavaisen ja Ta-
kahuhdin Kotilinnan asuk-
kaita, toisinaan satunnaisia 
ohikulkijoitakin. Kaikki toi-
votetaan tervetulleeksi mu-
kavaan porukkaan. Haitari 
soi ja juttua riittää.

– Järjestimme viime ke-
sänä pihassa juhannusjuhlat 
ja venetsialaiset, ja meidät 
puolestaan kutsuttiin Kirja-
vaisen grillikodalle laskiais-
makkaralle ja vappujuhliin. 
Teimme heidän kanssaan 
myös retken Pispalaan ja 
Pyynikille, Unto Viitanen 
kertoo.

Hurja-Hilma aiheutti 
sydämentykytyksiä

Myös Raimo Mäkinen on 
asukastoimikunnan jäsen ja 
tyytyväinen, että naapurita-
lojen kotilinnalaiset pitävät 
yhtä. Silloin on helpompi 
saada osallistujia tapahtu-
miin ja retkibussit täyteen.

– Kirjavaisen vappujuh-
lissakin oli varmaan 60–70 
kävijää. Tulevalle kesälle 

olen ehdottanut museoret-
keä Mänttään, vai mentäi-
siinkö sittenkin Viikinsaa-
reen?

Pappilanpuisto on Mäki-
selle tuttua seutua, sillä hän 
työskenteli pitkään Kirjavai-
sen huoltomiehenä. Silloi-
nen palvelutalo oli erillinen 
rakennus Kirjavaisen mäen 
juurella.

– Katselin aina sydän-
halvauksen partaalla kuinka 
Kirjavaisella asunut Hilma 
tavoitteli uusia ennätyksiä 
kelkallaan, jossa oli pyörät 
alla. Hän potki helkutinmoi-
sen vauhdin alamäkeen ja 
syöksyi suoraan maantien 
yli palvelutalolle. Pidin hä-
nelle nuhdesaarnankin, 
mutta uhkarohkea homma 
vain jatkui. Tosin ei siinä kai 
koskaan mitään sattunut.

Vuosikymmenet Kotilin-
nasäätiön toimintaa seu-
rannut Raimo Mäkinen on 
mielissään, että uudeksi toi-
minnanjohtajaksi valittiin 
Atanas Aleksovski.

– Siinä on mies paikal-
laan! Hänellä on pää täynnä 
ideoita, joita hän myös to-
teuttaa. Erityisen hienoa on, 
että hän ryhtyi heti teke-
mään taloista esteettömiä. 
Kirjavaisellekin on tulossa 
hissiremontti kesällä.•

Asukastoimikunnan miehet 
Raimo Mäkinen (vas.) ja 

Unto Viitanen kertovat, että 
asukkaille tarjoillaan joka 

viikko sunnuntaikahvit talon 
kerhohuoneella tai pihassa.

P

Pappilanpuiston Kotilinnassa herkuteltiin pulla- ja täytekakkukahvit talon viisivuotisjuhlien 
kunniaksi.

Tervetuloa Asuntotorille!

l Vuonna 1962 perustettu Tampereen Kotilin-
nasäätiö edistää ja tukee eläkkeellä olevien ja 
muiden ikääntyneiden henkilöiden asumista ja 
asuinpalvelujen saamista. Kotilinnasäätiön 
asunnot ovat vuokra-asuntoja. Säätiöllä on täl-
lä hetkellä noin 1 700 asuntoa, jotka sijaitsevat 
yli 20 kiinteistössä eri puolilla Tamperetta.

Kotilinnasäätiö toimii itsekannattavuuspe-
riaatteella. Käytännössä tämä tarkoittaa vuok-
rien ja maksujen mitoittamista siten, että toi-
minta on taloudellisesti tasapainossa. Säätiön 
sääntöjen mukaan toiminta on järjestettävä si-
ten, että vuokrat ja muut maksut ovat kilpailu-
kykyisiä. Kotilinnasäätiö ei saa toimintakului-
hinsa vero- tai muuta julkista tukea.•

Kotilinnasäätiön arvot
l Asukkaiden mielipiteitä kunnioitetaan 
ja asukkaita kuunnellaan aidosti.
l Asukkaille turvataan tasapuoliset 
mahdollisuudet vaikuttaa asumisolosuhteisiin.
l Kunnioittaminen ilmenee työntekijöiden 
keskinäisenä arvostuksena ja 
vuorovaikutuksena sekä asukkaiden ja heidän 
läheistensä hyvänä kohteluna.

Atanas Aleksovski
Toiminnanjohtaja
atanas.aleksovski@kotilinna.fi
Puh. 050 372 7935
  
Niina Kivelä
Talouspäällikkö
niina.kivela@kotilinna.fi
Puh. 010 420 8806

Heikki Niemelä
Kiinteistöpäällikkö
heikki.niemela@kotilinna.fi 
Puh. 010 420 8804 

Kari Lastunen
Kehitysinsinööri
kari.lastunen@kotilinna.fi
puh. 010 420 8812

Päivi Kovanen
Asukasisännöitsijä
paivi.kovanen@kotilinna.fi
Puh. 010 420 8803
050 362 3099

Tuija Anttila
Kiinteistösihteeri/
isännöitsijä
tuija.anttila@kotilinna.fi 
Puh. 010 420 8809

Katriina Laaouer
Kiinteistösihteeri
katriina.laaouer@kotilinna.fi
Puh. 010 4208802

Tanja Jouttijärvi
Kiinteistösihteeri
tanja.jouttijarvi@kotilinna.fi
Puh. 010 420 8800

Amir Dzaferovic 
Asiakaspalvelu-/
markkinointisihteeri
amir.dzaferovic@kotilinna.fi 
Puh. 010 420 8802

Korttelihuoltomiehet:
Pasi Alajääskö 
Puh. 010 420 8813
Sami Ahlgren 
Puh. 010 420 8814
Jani Savolainen 
Puh. 010 420 8815

PALVELUPISTE /
ASUNTOTORI
Puutarhakatu 8, katutaso
Puh. 010 420 8802
asuntopalvelu@kotilinna.fi
• Asuntotori palvelee
ma-to 9.30–15.00
pe 8.30–13.00

TAMPEREEN
KOTILINNASÄÄTIÖN
TOIMISTO / HALLINTO
Puutarhakatu 8 A, 6.krs
33210 Tampere
Puh. 010 420 8800
etunimi.sukunimi@kotilinna.fi
www.kotilinna.fi
• Toimisto avoinna
klo 8.30–15.45,
kesäaikaan klo 8.00–15.00

Kiinteistöhuollon päivystys:
Lännen Kiinteistöpalvelu
Puh. 0500 620 124

P uutarhakatu 8 katutasossa si-
jaitseva Asuntotori on avattu 
ison, yli puoli vuotta kestäneen 

remontin jälkeen. Torilla on uusi päivi-
tetty ilme, mutta Kotilinnasäätiön 
palvelupiste löytyy edelleen tutusta 
paikasta pääoven vasemmalta puolel-
ta.

Asuntotorille on helppo poiketa 
tutustumaan Kotilinnasäätiön asunto-

tarjontaan ja käydä kysymässä mieltä 
askarruttavia kysymyksiä. Asuntotoril-
la ei ole ajanvarausta eli asiakas on 
tervetullut silloin kun hänelle parhai-
ten sopii. 

Kotilinnan palvelupiste on avoinna 
maanantaista torstaihin kello 9.30–15 
ja perjantaisin kello 8.30–13. Kävijöitä 
palvellaan vuoronumerojärjestyksessä. 

Asuntotorilla täytetään Kotilinna-

säätiön asuntohakemukset ja tehdään 
vuokrasopimukset. Myös sisäinen 
vaihto onnistuu eli jos asukas haluaa 
muuttaa Kotilinnasta toiseen, niin 
kannattaa tulla keskustelemaan asias-
ta. 

Asuntotorilta saa Kotilinnasäätiön 
kohteiden lisäksi tietoa kaikkiaan yli 
kymmenen asuntoyhteisön vuokra- ja 
asumisoikeusasunnoista.•

Tampereen 
Kotilinnasäätiö
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Vuokralle tarjotaan: 
Elämäsi parasta aikaa

Asuntopalvelu
Puutarhakatu 8, katutaso, p. 010 420 8802
Ma-to 9.30–15, pe 8.30–13
www.kotilinna.fi

Kotilinnat:
1. Raholan kotilinna, Rahola
2. Pispanlinna, Ranta-Kaarila
3. Pispan Tupahaka, Ranta-Kaarila
4. Punakylän Kotilinna, Amuri
5. Vellamonkodit, Tammela
6. Tammelankodit, Tammela
7. Väinölän Kotilinna, Tammela
8. Pohjolan Kotilinna, Tammela
9. Sulkavuoren Kotilinna, Koivistonkylä 
10. Nekalan Kotilinna, Nekala
11. Muotialan Kotilinna, Muotiala
12. Uudenkylän Kotilinna 1 ja 2, Uusikylä
13. Huikkaan Kotilinna 1 ja 2, Huikas
14. Loutun Kotilinna, Huikas 
15. Pappilanpuiston Kotilinna, Pappila
16. Takahuhdin Kotilinna, Takahuhti
17. Kirjavaisen Kotilinna, Pappila
18. Keinupuiston Kotilinna, Hervanta
19. Kämmenniemen Kotilinna, Kämmenniemi

Tarjoamme varttuneille ja eläke-
ikään ehtineille, yksineläjille ja 
pariskunnille vuokra-asuntoja 
Tampereelta. Tutki ja tutustu, 
miten pääset viettämään 
elämäsi parasta aikaa. Meillä 
asutaan pitkään – ja vieläpä 
edullisesti.


